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Voor clubbestuurders 

 
1 juni 2018 

 

 
Beste lezer, 
 
De zon is zich volop aan het laten zien en voelen, waardoor héél wat clubs minder wandelaars ontvangen op hun 
tochten. Probeer, indien mogelijk, al heel vroeg de clubs te bezoeken, zodat zij al hun werk, ook tijdens deze zeer 
warme dagen, niet voor niets hebben gedaan. 
Zoek hierna een fris plaatsje op in huis om deze boordevolle clubinfo met héél wat interessante info te lezen. 
Veel leesplezier. 
 
Het WANDELSPORT VLAANDEREN team 
 

Berichten vanuit de Raad van Bestuur 

Verslag Raad van Bestuur WSVL vzw van 10 april 2018: klik hier  

 

Te Gekke Wandelingen 

Wandelsport Vlaanderen kiest 'Te Gek!?' als jaarthema voor 2019! 

Eigenlijk is het té gek om los te lopen, over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl ongeveer 
één op vier personen in België ermee te maken krijgt. Hoe kunnen we dat thema toch  bespreekbaar maken én er 
tegelijk mee aan de slag gaan? Door te wandelen! Want wandelen is één van de meest laagdrempelige 
bewegingsactiviteiten die er bestaan. Door te wandelen zet je een stap naar een betere psychische, lichamelijke én 
sociale gezondheid. Elk vanuit hun eigen missie en visie willen Te Gek!?, Parantee-Psylos en Wandelsport 
Vlaanderen vzw hieraan bijdragen en verenigen ze hun krachten in de organisatie van 'Te Gekke Wandelingen'.  Zo 
komt psychische kwetsbaarheid niet enkel onder de aandacht, maar kan iedereen op zijn of haar niveau ook een 
stap zetten naar een betere geestelijke gezondheid.” 

Het project Te Gek!? tracht geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken en streeft naar een juiste kijk op mensen 
met psychische problemen. Te Gek!? zet hiervoor al jaren grootschalige beeldvormingsprojecten geestelijke 
gezondheid op in Vlaanderen. Selah Sue is meter en Guy Swinnen is peter van Te Gek!? 

Parantee-Psylos is de G-sportfederatie die onder andere werkt voor personen met een psychische kwetsbaarheid. 
Hun doel is om alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een 
gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging te laten doen. 

Bij deze doen we een oproep naar de clubs die interesse hebben om een wandeling in 2019 te laten doorgaan onder 
de naam 'Te Gekke wandelingen' en hiermee psychische kwetsbaarheid onder de aandacht willen brengen. We 
vragen hiervoor enkele inspanningen van de club, voornamelijk op het vlak van sensibilisering tijdens het 
wandelevenement, door: 

• naast de courante wandelafstanden een korte afstand aan te bieden van maximum 6 km, bij voorkeur met 
rustpost 

• het aangeleverde promotiemateriaal aan te bieden, uit te hangen (rolups, banners,…) 

• de deelnemers een textielsticker (Te Gekke Wandeling) te laten opkleven gedurende de wandeltocht 

• het logo van Te Gekke Wandelingen en de partners te vermelden op alle communicatie rond de wandeltocht 

We beschouwen het als een meerwaarde, zeker geen voorwaarde, als clubs toenadering zoeken tot een 
psychiatrisch ziekenhuis of andere setting uit de geestelijke gezondheidszorg om samen de organisatie en/of het 
parcours op te zetten. Voor contactgegevens van GGZ-settings uit je buurt kan je contact opnemen met 
tom.vanaken@parantee-psylos.be  

Is de club bereid om mee in het project te stappen kunnen ze dit per email overmaken naar info@wandelsport.be en 
dit voor 15/08/2018, zodat we bij deze tochten nog een icoontje “Te Gekke Wandeling” kunnen voorzien in de Walking 
in Belgium. Daarnaast worden deze tochten extra onder de aandacht gebracht door alle drie de partners. 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/bestanden/8957/2018-04-10-verslag-rvb
mailto:tom.vanaken@parantee-psylos.be
mailto:info@wandelsport.be


             

 

 

Herinnering bevestiging tochten 2019 

Sinds 8 mei ll. kunnen clubs hun tochten voor 2019 bevestigen via het clubportaal.  Heel wat clubs hebben hun 
tochten in de ontwerpkalender al bekeken en bevestigd. 

Clubs die hun tochten voor 2019 nog niet bevestigden kunnen dit nog tot uiterlijk 11 juni 2018 (middernacht).  
Nadien wordt het clubportaal voor wat betreft de tochten afgesloten voor de clubs. 

Wacht a.u.b. niet tot de laatste dag want we moeten de tijd krijgen om probleemgevallen te detecteren en om voor 
deze naar een oplossing te zoeken. 

In de rubriek ‘tochten’ op het clubportaal zie je een realtime kalender.  Kijk hier zelf eens of je met jullie tochten niet 
al te dicht bij een andere organisatie zit en overleg hieromtrent best met de club in kwestie. 

Indien u de kinderen -12 jaar gratis wenst te laten wandelen, vergeet dit dan niet aan te duiden bij uw tochten. 

Tevens vragen wij u om zeker te denken aan de toegankelijkheid van rolstoelen en buggy’s op de kleine afstand. 

 

De GDPR  

Zowel jullie als club, als wij als federatie zijn bezig om ons in orde te stellen in het kader van de nieuwe privacy 
wetgeving.   

Eén van de concrete moeilijkheden inzake de ledengegevens is dat zowel de club als de federatie 
verwerkingsverantwoordelijke zijn en verwerker.  Je kan dit oplossen door een overeenkomst te laten tekenen door 
de federatie en alle clubs. Administratief zal het eenvoudiger zijn om het thema privacy te verwerken in het 
huishoudelijk reglement.  Dus de komende weken komt er een herziening van het huishoudelijk reglement.  Na 
goedkeuring door de raad van bestuur worden de clubs hiervan geïnformeerd.  

We merken dat sommige clubs toestemming vragen aan hun leden om hen te informeren over hun clubwerking en 
tochten. In principe hoeft dit niet. Vanuit de rechtsgrond, contractuele grond en gerechtvaardigd belang kan je het 
(email)adres gebruiken om je leden te informeren over je clubwerking.  Op zich is het niet verkeerd als je dit toch 
deed, maar weet dat je voor leden die niet reageerden op jullie vraag, je de gegevens niet meer mag gebruiken om 
hen te emailen of om hen het clubblad op te sturen.  

Clubs kunnen hun privacyverklaring of registergegevensverwerking laten nalezen door Dynamoproject.  Zij 
organiseren de komende weken ook nog info-avonden over de GDPR, dus wie dit wenst, kan hiervoor nog 
inschrijven.  Meer info op de website www.dynamoproject.be  

 

Mutualiteitsattest HRRail:  

Er werd bij de meeste mutualiteiten een akkoord bekomen om ons algemene mutualiteitsattest te gebruiken voor 
teruggave van (een deel van) het lidgeld via de mutualiteit.  Alleen van HRRail, de mutualiteit van 
spoorwegbedienden en -arbeiders hadden we tot heden geen goedkeuring.   

We ontvingen onlangs bericht dat ook HRRail kan instemmen met gebruik van ons algemene attest voor teruggave 
lidgeld van de mutualiteit. Hieronder het bericht: 

“Aangezien de voorwaarden tot tegemoetkoming van RailCare in de kosten van een abonnement bij een sportclub aan een 

herziening onderworpen waren, was het jammer genoeg niet mogelijk uw vraag onmiddellijk te beantwoorden.  
Voortaan wordt de tegemoetkoming toegekend aan onze aangeslotenen die een abonnement hebben bij een sportfederatie die 
erkend is op nationaal, regionaal of provinciaal vlak en die de infrastructuur, het materieel en de omkadering, nodig voor het 
beoefenen van een fysieke sport, ter beschikking stelt van haar leden. De tegemoetkoming wordt beperkt tot het werkelijk 
betaalde bedrag.  

Onze aangeslotenen mogen hun vraag tot tegemoetkoming indienen door middel van het formulier dat hun ter beschikking 
gesteld wordt op de website van RailCare of door middel van een formulier dat door de federatie voorzien wordt, voor zover de 
verplichte velden vermeld zijn (naam van het lid, type abonnement – gezin of individueel, de geldigheidsduur evenals het 
betaalde bedrag).“ 
 

Goed nieuws dus. Alle mutualiteiten hebben hun goedkeuring gegeven om ons attest te gebruiken.  

 

 

 

http://www.dynamoproject.be/


             

Verzekering objectieve aansprakelijkheid  

De polis objectieve aansprakelijkheid  werd de voorbije jaren apart gefactureerd aan de clubs, telkens in de maand 
mei.  De polis liep van 1/06 tot en met 31/05 het jaar erna.  De helft van de kost werd door de federatie betaald en 
de andere helft door de clubs.  Vanaf 1/01/2019 zal deze objectieve aansprakelijkheid vervat zitten in onze ledenpolis.  
Dus vanaf 2019 komt er geen aparte afrekening meer.  De polis voor de periode 1/06/2018 tot en met 31/12/2018 
moet wel nog betaald worden.  Ook hier wordt de helft door de federatie betaald en de helft door de clubs.  Op de 
komende factuur zal dus nog een bedrag van 17,50 euro aangerekend worden hiervoor.  

 

Copyright op foto’s 

Om de clubwebsite of promotiefolders op te smukken gaan clubs vaak op zoek naar foto’s op het internet. En daar 
vind je inderdaad snel wat je zoekt. Hou er echter rekening mee dat je toestemming moet hebben om een foto te 
publiceren. Je moet er vanuit gaan dat op alle foto’s auteursrecht ligt. Als je een afbeelding wenst te gebruiken, dan 
moet je hiervoor toestemming vragen aan de eigenaar van het werk en moet je desgevallend een vergoeding betalen. 
Indien dit niet gebeurt, dan betekent dit een schending van het auteursrecht van de fotograaf. Als je een 
auteursrechtelijk beschermde foto bijvoorbeeld van het internet plukt zonder toestemming/vergoeding, is er wel 
degelijk sprake van een auteursrechtelijke inbreuk. Dit kan boetes vanaf zo’n € 200,00 én hoger per foto tot gevolg 
hebben. Gespecialiseerde firma’s, waarbij diverse fotoagentschappen en/of fotografen zijn aangesloten, controleren 
vaak websites en folders om na te gaan of er geen inbreuken werden gepleegd. Vaak zijn fotografen of 
toeristische/gemeentelijke diensten wel bereid je de foto te laten gebruiken zonder een vergoeding te vragen, maar 
wel altijd op voorwaarde dat je het copyright (©) bij de gepubliceerde foto plaatst. Zij zullen je laten weten wat er 
precies als copyright vermeld moet worden. Zorg er altijd voor dat je schriftelijke toestemming hebt om de foto te 
gebruiken. 

Het verplicht vermelden van het copyright geldt trouwens ook als je bvb. een interessante studie van het internet of 
uit een magazine of krant haalt/kopieert (of zelfs letterlijk overschrijft) om in het clubblad te publiceren. Je moet 
steeds je bronnen vermelden. Artikels uit Walking Magazine mogen uiteraard ook altijd gepubliceerd worden in jullie 
clubblad, mits – inderdaad – bronvermelding. Dan zet je best onderaan de tekst: © Walking Magazine met vermelding 
van de editie. Bvb. © Walking Magazine 13 – Juni 2018. Wil je graag een hoge resolutie-pdf ontvangen van een 
artikel voor publicatie, stuur dan gerust een mailtje naar walkingmagazine@wandelsport.be  

Geef deze informatie zeker ook door aan de personen die binnen jullie club betrokken zijn bij het maken van de 
website, folders, affiches, … 

 

Toegankelijk toerisme i.s.m Routeyou 

De dienst Toegankelijk toerisme van Toerisme Vlaanderen bezorgde ons volgende vraag: 

RouteYou zet mee de schouders onder het project CONNECT, IEDEREEN OP VAKANTIE.  

Dit project zet zich in op een beter aanbod van routes voor mensen met een beperking (lees hier meer over het 
CONNECT-project). 
Om een goed inzicht te krijgen in het aanbod is er een enquête opgezet naar de criteria voor de routes.   
 
Mogen we je vragen om deze enquête in te vullen. Het duurt minder dan 3 minuten. En je helpt het project er echt 
mee vooruit. 
 
 

Vlaamse Sportfederatie (VSF) en Dynamoproject  

Onze federatie is lid van de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF)  

VSF versterkt samen met sportfederaties en sportclubs hun werking en aanbod, zodat meer mensen kwalitatief 
sporten. Op basis van hun nieuwe beleidsplan willen ze inspelen op sporttakoverschrijdende thema’s waar de 
sportsector van wakker ligt. 

• Ze vertegenwoordigen: ze realiseren impact door in gesprek te gaan met overheden en andere instanties. ze 
doen dat in concrete federatieoverschrijdende dossiers: verenigingswerk, planlastvermindering, verhogen 
budgetten,...  
• Ze ondersteunen: via vier pijlers die je duidelijk kan terugvinden op hun website www.vlaamsesportfederatie.be  
producten, agenda, begeleiding en helpdesk.  
• Ze stimuleren kennisuitwisseling: sportfederaties kunnen leren van elkaar. Daarom vinden ze ontmoeting en 
onderlinge dynamiek belangrijk. VSF neemt een rol op als facilitator.  

mailto:walkingmagazine@wandelsport.be
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F557%2Fconnect-het-impulsprogramma-iedereen-verdient-vakantie%23routeyou-gerelateerd&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C9680beab3e8e488bc67c08d5c08e4081%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=tIX5Ta0Bqr3W0ZXkGQjHIOYVb%2BBG%2BkyYezM6ZpbaUaY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F557%2Fconnect-het-impulsprogramma-iedereen-verdient-vakantie%23routeyou-gerelateerd&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C9680beab3e8e488bc67c08d5c08e4081%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=tIX5Ta0Bqr3W0ZXkGQjHIOYVb%2BBG%2BkyYezM6ZpbaUaY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhelp.routeyou.com%2Fnl%2Ftopic%2Fview%2F557%2Fconnect-het-impulsprogramma-iedereen-verdient-vakantie%23routeyou-gerelateerd&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C9680beab3e8e488bc67c08d5c08e4081%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=tIX5Ta0Bqr3W0ZXkGQjHIOYVb%2BBG%2BkyYezM6ZpbaUaY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.survio.com%2Fsurvey%2Fd%2FP6Q2W3U3C2K0Z6V1F&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C9680beab3e8e488bc67c08d5c08e4081%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=LVqKxEnfJRkVbt950LRd6j4MmQzlreWdiR2vni4mWz4%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.survio.com%2Fsurvey%2Fd%2FP6Q2W3U3C2K0Z6V1F&data=01%7C01%7CNathalie.didden%40wandelsport.be%7C9680beab3e8e488bc67c08d5c08e4081%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=LVqKxEnfJRkVbt950LRd6j4MmQzlreWdiR2vni4mWz4%3D&reserved=0
http://www.vlaamsesportfederatie.be/


             

• Ze brengen in kaart: de groeikansen, noden of bezorgdheden van federaties en clubs vormen de basis van 
waaruit zij werken. 

 

Hopelijk ben jij als club geregistreerd bij Dynamo Project?  

Dynamo Project biedt managementondersteuning aan sportclubs.   
Wist je dat Dynamo Project deel uitmaakt van VSF? Dynamo Project werkt ook nauw samen met federaties, 
bijvoorbeeld voor de organisatie van bijscholingen. 

Meer info?  

•         Je kan terecht op www.vlaamsesportfederatie.be  en www.dynamoproject.be . 

•         Je kan je inschrijven voor hun nieuwsbrieven: dat kan onderaan hun beide websites. 

 

Nieuwe pancartes in ons gamma 

Vanaf heden hebben wij onze stock aangevuld met kleine pancartes om uw aanduiding inschrijving bekend te maken 
vanaf een bus- of treinstation. 

 

 

Dag van de Sportclubbestuurders 

Het Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie organiseert dit jaar de negende editie van de Dag van de 
Sportclubbestuurder; dé ontmoetings- en bijscholingsdag voor sportclubbestuurders! 

Enkele deelnemers van vorige jaren getuigen:  

"TOPdag voor sportclubs met prangende vragen. Fijne leerervaringen die ook in je professionele omgeving bruikbaar 
zijn." 

"Een prachtig initiatief met interessante onderwerpen. Het helpt je sportclub vooruit!"  

"Het contact met andere clubbestuurders was erg leerrijk. Men stapt zo eens uit het eigen wereldje." 

Op de Dag van de Sportclubbestuurder kan je sessies rond uiteenlopende thema’s volgen. Het aanbod voor 2018: 

• (H)Erken temperamenten en hoe er als sportclubbestuurder mee INgaan! 
• Aantrekken van nieuwe & jongere vrijwilligers. Vergroot je kans op succes! 
• Beïnvloeden en overtuigen: gelijk krijgen zonder dwang 
• Beklijvend presenteren. Hoe blijft je boodschap kleven? 
• Communiceren naar jongeren. Transmit it! 
• Conflict of kans: hoe ga je als clubbestuurder om met diverse situaties? 
• Creatief denken in team: maak van problemen in je club kansen! 
• De nieuwe privacywet (GDPR) op maat van je sportclub! 
• De pers en je sportclub: een boeiende relatie 
• De structuur van het Vlaamse sportlandschap 
• Door een sterke planning en organisatie in volle rust je club besturen 
• Een beleidsplan voor je sportclub: voorkom een stuurloos schip! 
• Een hedendaags trainersbeleid – Over vinden, binden en activeren van trainers 
• Eventmanagement: do's-and-don'ts bij het organiseren van een sportevenement 
• Feedback, the breakfast of champions 
• Inleiding tot begeleidingstraject “Een vrijwilligersvriendelijke sportclub” 
• Leidinggevend communiceren: omgaan met spanningen, angsten en klachten 
• Mijn sportclub, een vzw? 
• Het DiSC-model. hoe kan je beter omgaan met andere profielen? 
• Onderhandelingstechnieken voor sportclubbestuurders 
• Praktisch online boekhouden met btw (demosessie) 
• Speeddate voor sportclubbestuurders: wissel kennis en ervaringen uit 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/
http://www.dynamoproject.be/


             

• Sponsors vinden en duurzaam binden! 
• Sport en tewerkstelling in de private, niet-commerciële sector 
• Sport is gezond, laat het ook GEESTIG zijn! 
• Sport met grenzen – Aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport 
• Sportivos: verantwoord omgaan met alcohol in de sportclub en -kantine 
• Sportmarketing: hoe zet ik mijn club in de markt? 
• Tien tips om aan de slag te gaan met diversiteit in je sportclub 
• Tijd is GEEN geld! 
• Time is money. Win tijd met sneltoetsen, online tools, apps... 
• Tussen twee vuren: verzoenend bemiddelen zonder zelf betrokken partij te worden! 
• Van kennis naar kunde: tips voor jouw sportclub! 
• Wegwijs in fiscaliteit en de sportclub 

Een gedetailleerd overzicht van het programma per editie vind je op de website: 

• Zaterdag 30 juni 2018 - Oost-Vlaanderen - Gent 

• Zaterdag 6 oktober 2018 - West-Vlaanderen - Roeselare 

• Zaterdag 20 oktober 2018 - Vlaams-Brabant - Diegem 

• Zaterdag 24 november 2018 - Antwerpen - Wilrijk 

Bij tijdige inschrijving kunnen sportclubbestuurders aangesloten bij een erkende sportfederatie voor slechts 12,5 
euro deelnemen! 

Surf naar www.dagvandesportclubbestuurder.be voor meer informatie of om in te schrijven. 

Nog vragen? Contacteer ons via info@dynamoproject.be of 09 243 12 94. Graag tot binnenkort! 

 

Via Trooper geld inzamelen voor je club 

Via Trooper kan je geld inzamelen voor je vereniging of goede doel, door je online aankopen 
via www.trooper.be/zoek-vereniging te doen. Je betaalt zelf geen cent extra, maar je gekozen vereniging krijgt wel 
een percentje op elke aankoop! 
Intussen zijn er al meer dan 2.000 verenigingen & goede doelen aangesloten, en ook meer dan 200 online shops, 
waaronder Coolblue, AS Adventure, Collishop, Athleteshop, Booking.com, Collect&Go, Torfs en vele andere.  
Interesse?  
Check zeker de website www.trooper.be: daar vind je alle nodige info, en kan je ook je vereniging aansluiten. Dit 
is volledig gratis.  
Toch nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ons even te mailen via vragen@trooper.be!     

 

 

 

Sluiting secretariaat Wandelsport Vlaanderen vzw 

Op volgende dagen is het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw gesloten: 

➢ maandag 25 juni 2018: Personeelsvergadering in Hasselt 

http://www.dagvandesportclubbestuurder.be/
mailto:info@dynamoproject.be
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.trooper.be%2Foek-vereniging&data=01%7C01%7Ckevin.vleminx%40wandelsport.be%7C01030f8f37f5433b83ad08d5c155b875%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=IjJDaAnT4utnMvG3EmS5GVcFerlx2Eg7qRsHffmbqr4%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsendgrid.com%2Fmarketing_campaigns%2Fui%2Fcampaigns%2F2465966%2Fedit&data=01%7C01%7Ckevin.vleminx%40wandelsport.be%7C01030f8f37f5433b83ad08d5c155b875%7Cbdab01dea07e419fa16417bad07c7b05%7C1&sdata=3XtPgHr%2FS2gtZQtq1Eb1z%2FSRsyahupFkWfxIGMGwOig%3D&reserved=0

